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 چكيده

و داراي بازدهي اقتصادي از راه .ي دامنه اي استهاي كنترل فرسايش آبي بر روي دشتها ايجاد پوشش گياهي دائمي
آبگير باران براي جمع آوري حجم كافي آب باران از طريق افزايش ضريب روانابي سطوحها بدين منظور ايجاد سامانه

و هم چنين استفاده از بارش 30اين پروژه تحقيقي در فاصله.ي روزانه اندك ضروري مي باشدها از سطح آبگير
و در ايستگاه خرم آباد واقع است ي سطحها متر با تيمار6×5سطوح آبگير باران به ابعاد. كيلومتري جنوب شرقي اروميه

چ و طبيعي در و با شيبها عايق، نيمه عايق شد15ال12ر تكرار بر روي دامنه اي جنوبي ميزان بارش. درصد احداث
و عمق رواناب حاصل از آن چها روزانه و به تعدادها براي يك دوره آماري به 100ر ساله واقعه بارندگي روزانه منجر

شدهتوليد رواناب انداز از10و1،5ي روزانه بيشتر از صفر،ها براي بررسي فراواني بارش. گيري ميليمتر در هر ماه
ايستگاه هواشناسي سينوپتيك اروميه به عنوان ايستگاه معرف شرايط اقليمي نيمه) 2005-1951( ساله54يها داده

تها نتايج نشان داد كه بارش. خشك استفاده شده است ازي روزانه بيش و(ي گرمها ميليمتر در ماه5و1ر فصل رشد
و يك بار در سه سال)توليد گياه و شهريور بترتيب داراي متوسط فراواني حدودا يك بار در يك سال ، شامل تير، مرداد
و طبيعي. هستند هم چنين حد آستانه بارندگي روزانه براي شروع رواناب بترتيب براي سطوح آبگير عايق، نيمه عايق

و درصد ضريب رواناب4/4و5/2،5/3در حدود  براي دوره زماني فروردين الي آبان74/1و17/41،58/10ميليمتر
از. ماه هر سال مي باشد لذا استفاده از تيمار عايق براي ايجاد سطح آبگير همراه با تعبيه سامانه ذخيره رواناب حاصل

و ارديبهشت(ي پر بارانها ماه و(ي پر نياز آبي گياههاو سامانه توزيع آب ذخيره شده در ماه)مثل فروردين تير، مرداد
.مورد توصيه است) شهريور

، دشت دامن:ي كليديها واژه  ي، سطح آبگير، ضريب روانابها استحصال آب باران، بارندگي روزانه،

 مقدمه
خهاي دامنه اي از جمله اراضي هستند كه در اقليمها دشت كشور براي كشت غالت ديم) بويژه شمالغرب(شكي نيمه

و داراي شيب كمتر از حدود"اين اراضي عموما. اختصاص يافته اند 18در پايين تر از خط كنيك كوهستان واقع شده
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و وقوع فرسايش آبي بعضا. درصد هستند ر"همچنين بدليل شيب داربودن و در صورت كشتها بصورت شده در آمده
ايها دشت( لذا در صورت احيائ باروري اين نوع از اراضي. پائين است) غالت ديم( صولنيز عملكرد مح عالوه)ي دامنه

روها از جمله راه. بر كاهش ميزان فرسايش خاك باعث افزايش درآمد ساكنين حوضه آبخيز نيز خواهد شد ي پيش
وها براي عمران اين نوع از اراضي بهره گيري از روش يا جمع آوري آب باران در فصول پرباران از سطوحي احيائ مراتع

براي توليدات كشاورزيهاي خشك وسطوح شيبدار دامنه تپهها، جريان موقت در آبراهه) مثل پشت بام( توسعه يافته
در.)Kahinda et al., 2008; Ngigi et al.,2005) است براي ايجاد باغات ديم بر روي اراضي شيب دار
خها اقليم و تغيير اقليم، احداث سامانهي و بويژه پاسخگوئي به نياز روزافزون به مصرف آب و نيمه خشك يها شك

 Gunnell and Krishnamuthy,2003; Pandey et( سطوح آبگير باران يكي از ضروريات كليدي است
al.,2003(.و تكميلهاي سطوح آبگير باران همان روشها در واقع سامانه ازي سنتي اصالح شده براي استفاده
و متناسب با ويژگيها سيالب آنهاو كاربردها هستند كه با اسامي علمي نوين  .Nuhu( معرفي شده اندهاي هر يك از

Hatibu & H. F. Mahoo. 2000 .(در حال توسعه از جمله در برزيل سعي دارند تا تامينها در بسياري از كشور
و كشا از ). Gnadlinger, 2003( ورزي را از طريق جمع آوري آب باران انجام دهندبخشي از آب مصرفي خانگي

و داشتن امالح كم محلول در آب  و سادگي اجرائ توسط كارگر، هزينه كم جمله داليل مطرح شدن اين روش آساني
ن و تمركز مستقيم آب باران جمع آوري شده در چاله ).Fidelibus and Bainbridge,2005( استهالها باران

موضوع مهم در احداث باغات ديم بر روي سطوح شيب دار مشخصات فني ايجاد سطوح آبگير است بنحوي كه بتواند
و رواناب تا حدودي رطوبت مورد نياز گياه را در ماه ي گرمها سازگار با شرايط اقليمي منطقه بويژه از نظر رابطه بارش

و شهريور ، تير، مرداد .D( تامين نمايد) كه بيش ترين نياز آبي وجود دارد( سال از جمله اواخر Prinz & A. K. 
Singh, 2000 .(باهاي اتفاق افتاده در اين ماهها بدين لحاظ اخذ رواناب از بارش و بويژه براي وقايع انفرادي بارش

وج. عمق كم از موارد مهم است و رواناب، ود يك حد آستانه شروع لذا از مسائل قابل توجه در بررسي رابطه بين بارش
ي بارش از قبيل شدت،ها اما آستانه شروع رواناب بستگي به ويژگي. ايجاد رواناب براي يك واقعه مشخص بارندگي است

و ويژگي برايها بطور مثال ميزان اين آستانه را در طراحي.ي فيزيكي سطح توليد كننده رواناب داردها رطوبت پيشين
پنج ميليمتر براي واقعه"ي جمع آوري كننده آب باران، عموماها سطح پالت) نخوردهزمين دست( شرايط طبيعي

بدين خاطر تحقيقات مختلفي براي انتخاب نوع سطوح جمع آوري ). Hudson, N. 1987( بارندگي در نظر مي گيرند
و نحوه تيمار سطح آن  از جمله خليل پور.ده استبراي افزايش ضريب رواناب به انجام رسيها آب باران از نظر مساحت

بهينه سازي) 1383( بررسي تاثير كاربرد مواد جاذب رطوبت در افزايش قدرت نگهداري آب در خاك، قادري) 1382(
بررسي) 1381(ي سطوح آبگير از طريق افزايش ماندگاري رطوبت در پروفيل خاك در كردستان، صادق زادهها سيستم
و شعاعيي ماندگاري رطوبت در پروفها روش يهاي سطوح آبگير باران در حوزهها طرح ملي سيستم) 1382(يل خاك

و) 1382( شاهيني. آبخيز كشور را به اجرا در آورده اند در تحقيقات خود در يافته است كه شكل هندسي سطوح آبگير
و پوشش عايقها نوع پوشش سطح آن دي بويژه سطوح عايق در عمق رواناب تولي) اليه پالستيكي( نظير زمين طبيعي

در ناحيه نيمه خشك كشور چين اثر سطوح عايق مصنوعي شامل بتن،.ي با مقدار كم موثر مي باشدها در بارش
و سطوح عايق خاكي شامل دست نخورده و اليه پالستيك پوشيده با اليه شني  آسفالت، فايبرگالس، اليه پالستيك

م) داراي پوشش گياهي( آن. ورد برسي قرار گرفتو عاري از پوشش گياهي، نشان داد كه از نظر حساسيتها نتايج كار
و سطوح عايق مصنوعي به مقدار بارندگي بيش ترين  سطوح به ميزان توليد رواناب، سطوح خاكي به شدت بارندگي

و فايبر گالس داراي ضريب رواناب. واكنش را نشان مي دهند 57كي درصد، اليه پالستي81الي74بطوريكه آسفالت
پو69الي46درصد، بتن77الي56درصد، اليه پالستيكي پوشيده با اليه شني76الي درصد،سطح لسي عاري از
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و سطح لسي طبيعي13الي12شش گياهي تن11الي9درصد و و بتني، داراي واكنشها درصد بوده سطوح خاكي
Li( افزايش ضريب رواناب نسبت به رطوبت قبلي بوده اند et al.,2004 .( همچنين براي مناطق مسكوني ميزان

8/0ي فلزي موجدار بينها، با ورق9/0الي0/.7ضريب رواناب براي پشت بام در صورت مفروش شدن با موزائيك بين 
از8/0الي6/0و براي سطح زمين در صورت داشتن پوشش بتني9/0الي 10و براي سطوح خاكي با شيب كمتر

1/0الي05/0و براي سطوح داراي پوشش گياهي5/0الي2/0و براي پوشش سنگي طبيعي3/0درصد صفر الي
و).Pacy et al.,1989( توصيه شده است در حال حاضر طرح تحقيقاتي بررسي عملكرد سطوح عايق، نيمه عايق

ي بعنوان بخشي از طرح مليي سطوح آبگير باران در استان آذربايجان غربها رواناب سامانه- طبيعي در فرايند بارش
ي آبخيزهاي استحصال آب باران در تامين اب براي توسعه باغات ديم در حوزهها بررسي نقش مديريت تلفيقي سيستم

و نيمه مرطوب كشور در حال اجرا است و مدل نمودن. معرف مناطق خشك، نيمه خشك هدف تحقيق حاضر تحليل
رواناب قابل استحصال برايي مختلف، براي ارائه الگوي عمقها آبگير با تيمارميزان عمق رواناب استحصالي در سطوح 

و .مي باشد) بطور نمونه استان آذربايجان غربي( هوايي نيمه خشك كشور شرايط آب

و روش ها مواد
ي آزمايشيهاي عمومي محل استقرار كرتها ويزگي
در) منطقـه بارانـدوز( كيلـومتري جنـوب شهرسـتان اروميـه28دري آزمايشي در ايستگاه تحقيقاتي خرم آبادها پالت

و5445تا30345مختصات جغرافيايي عرض شـمالي بـا مسـاحت452537تا102537طول شرقي
 منطقه مورد مطالعه كه در محدوده شهرستان اروميه قرار دارد بر اساس تقسيم بنـدي. هكتار قرار گرفته است5625/8

با توجه بـه اطالعـات هواشناسـي موجـود ميـزان.مي باشد)Cold Steppic( اقليمي گوسن داراي اقليم استپي سرد
.ميليمتر است كه بيشترين آن در فروردين ماه است 336بارندگي 

 روش كار
چها پالت و ش3ر تكرار بر روي يك دامنه شيب دار با ابعادهاي آزمايشي با سه تيمار و متر در جهت متر بر جهت5يب

و در قالب طرح آماري بلوك15شيب با مساحت  شيب متوسط دامنه. تصادفي قرار گرفته اند"ي كامالها متر مربع
و داراي جهت جنوبي است15الي12ها قرارگيري پالت يي با سطحهاي سطوح آبگير شامل پالتها تيمار. درصد

و سنگريزه )Cتيمار(، سطح عايق با پوشش نايلون)Bتيمار(، سطح نيمه عايق)Aرتيما( طبيعي بدون پوشش گياهي
و در تيمار نيمه عايق كليه پوشش گياهيها در تيمار طبيعي سطح پالت. مي باشند بصورت دست نخورده باقي مانده

و در تيمار عايق سطح پالت و شن نخودي پوشيده و با اليه با نايلوها پالت تميز شده قسمتي از آن با نايلون ن پوشيده
بهها با نصب مخزن در پايين دست هر يك از پالت. اي از شن نخودي پوشيده شده است رواناب توليد شده توسط لوله

و اندازه گيري شده اندها داخل مخزن دستگاه باران سنج در محل ايستگاه وجود داشت كه براي اندازه. هدايت شده
و رواناب حاصل از آن از ارديبهشت.گيري ميزان بارش بكار مي رفت و 1388آماربرداري از ميزان بارندگي شروع شده

بها زمان. ادامه يافت 1391تا تيرماه  و دو ماه پائيزهاي آماربرداري مربوط به فصول و تابستان و آبان(ر يعني) مهر
بر. هشت ماه در هر سال بود شداز باران سنج معمولي كه در ايستگاه موجود است . اي اندازه گيري باران استغاده

و24بطوريكه بعد از هر بارش در طول از24ساعت دو بار ميزان بارش توسط متصدي اندازه گيري ميشد ساعت بعد
و نسبت به اندازه گيري آب جمع شده در مخزنها وقوع بارندگي به محل پالت ليتري 500و 200يها مراجعه نموده

شدهاو هم چنين از مخزن يي ثبت شده كه منجرها بارشهاتن. نمونه آب براي اندازه گيري ميزان رسوب برداشته مي



٤

با تقسيم عمق رواناب به عمق بارندگي ميزان ضريب رواناب براي هر واقعه بارندگي روزانه. به توليد رواناب شده است
 SPSSي مختلف از نرم افزارهاي در تيماربراي بررسي معني داربودن تفاوت در عمق رواناب توليد.محاسبه شد
و عمق رواناب به عنوان متغيرها براي بررسي رابطه بين عمق بارندگي. استفاده شد ي روزانه به عنوان متغير مستقل

و تيمار و تعيين آستانه شروع رواناب با توجه به عمق بارندگي روزانه وها وابسته ي مختلف از ضريب همبستگي
شدمعادالت رگر ي روزانه براي امكان سنجي عدم قطعيتها آمار دراز مدت ثبت بارندگي.سيون تك متغيره استفاده

بطوريكه.ي مختلف ضروري استهاي روزانه در ماهها در ارتباط با مقدار آب قابل استحصال توسط بارش) احتمال وقوع(
و استفاده از معادله رگرسيونها با دست يابي به چنين داده ي روزانه، امكانها با بارش) تابع( رابطه عمق روانابيي
آنها برآورد عمق رواناب در ماه يها براي بررسي موضوع از داده. ميسر مي گرددهاي متفاوت همراه با فراواني وقوع

شد35بارندگي روزانه ايستگاه سينوپتيك اروميه واقع در فاصله . كيلومتري شمال غربي محل اجراي طرح استفاده
ازهاي روزانه با تعداد روزها بدين منظور با مراجعه به اينترنت فراواني بارش ميليمتر ايستگاه10و1،5ي باراني بيشتر

تع. هواشناسي مذكور استخراج گرديد ي عايق،ها يين حد آستانه بارندگي روزانه منجر به توليد رواناب براي تيمارلذا با
و طبيعي نسبت به محاسبه ضريب همبستگي بين فراواني عمق بارندگي حدها نيمه عايق ي روزانه پوشش دهنده

و خطي بودن رابطه فراوا. آستانه اي بدست آمده اقدام شد يها ني بارندگيبا توجه به معني داربودن ضريب همبستگي
تعداد وقايع بارندگي روزانه در ايستگاه هواشناسي نزديك محل طرح.روزانه آستانه توليد رواناب بر آورد كرديد

و تعداد وقايع بارندگي روزانه منجر به توليد رواناب در محل استقرار پالت ي ثبت شدهها با توجه به دادهها تحقيقاتي
).1جدول( استخراج گرديد

و منجر به توليد رواناب در محل استقرار پالت-1جدول ها فراواني وقايع بارندگي روزانه اتفاق افتاده

چپ)بيشتر(ي جدول، اعداد سمت راستها در تمام خانه-* و اعداد سمت بيانگر وقايع بارندگي) كمتر( بيانگر فراواني وقايع بارندگي روزانه
.كمينه در تيمار عايق است روزانه منجر به توليد رواناب،

و بحث  نتايج
 تصادفي"ي كامالها در قالب بلوكها تفاوت تيمار

هم چنانكه بيان شد براي درك وجود تفاوت حجم رواناب توليد شده براي هر واقعه بارندگي روزانه منجر به توليد
شدها نگينو براي مقايسه ميا SPSSاز نرم افزارهاو بلوكها رواناب در بين تيمار جداول( از روش دانكن استفاده
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ازها با توجه به جداول مذكور، ميانگين تيمار.)3و2 درصد خطا داراي تفاوت معني دار با همديگر1در سطح كمتر
. هستند

و سطح معني داري بلوك-2جدول هاو تيمارها تجزيه واريانس

 به روش دانكنها آزمون ميانگين تيمار-3جدول

ها رواناب در تيمار- رابطه بارش
و عمق رواناب نظير از كل داده باها براي تعيين رابطه رگرسيوني بين عمق بارش روزانه ي جمع آوري شده در ارتباط

شدها هر تيمار ولي در تمام تكرار ي بارندگي روزانهها بدين خاطر ابتدا نسبت به بررسي گرافيكي پراكنش داده. استفاده
شد منجر و ميزان).1شكل( به توليد رواناب در ارتباط با ميزان رواناب براي تيمار عايق اقدام رابطه عمق رواناب

قابل بيان1و با سطح معني داري يك درصد خطا، بصورت فرمول8836/0بارندگي روزانه خطي باضريب تعيين برابر 
.است

R=0.627p – 1.8082 1فرمول 

ي بارندگي روزانه منجر به توليد رواناب با عمق رواناب براي سطوح عايقها پراكنش داده-1شكل

:كه در آن
R=،عمق رواناب به ميلي مترp=ميزان بارندگي روزانه به ميليمتر 

و ها فراواني عمق رواناب تيمار مقدار
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و آستانه شروع رواناب در هر يك از تيمارها تابعي از فراواني بارندگيها فراواني عمق رواناب تيمار از. استهاي روزانه
و طبيعيها آنجا كه متوسط حد آستانه شروع رواناب براي تيمار با) دست نخورده(ي عايق، نيمه عايق بترتيب برابر

ي روزانه حد آستانه توليد رواناب برايها بارندگياز آنجا كه دامنه نوسان. ميليمتر بارندگي روزانه است5/2،5/3،4/4
با5و1يهاي مختلف بين ستونها تيمار و ضريب همبستگي بين دو ستون مذكور برابر مي باشد9743/0ميليمتر

شد5الي1بينها لذا نسبت به توزيع خطي فراواني ساالنه آن .ميليمتر با توجه به عمق بارندگي روزانه اقدام
)4ولجد(

گي-4جدول ي رشد محصولهاي روزانه براي ماهها فراواني ساالنه بارند

ي رشد محصولهاي روزانه آستانه رواناب براي ماهها فراواني ساالنه بارندگي-5جدول

دري عايق، نيمه عايقها همچنانكه از جدول باال بر مي آيد امكان تكرار همه ساله توليد رواناب براي تيمار و طبيعي
و نيمه عايق در خرداد ماه وجود داردها براي تيمار.ي فروردين، ارديبهشت، وآبان وجود داردها ماه در مردادماه.ي عايق

براي تير ماه براي هر دوسال براي هر سه تيمار توليد رواناب وجود. توليد رواناب وجود نداردها براي هيچكدام از تيمار
با. دارد و در حدود احتمال وقوع 75رندگي روزانه منجر به توليد رواناب براي تيمار عايق در ماه شهريور كمتر از يك

و تيمار كه حاصل ميانگين. درصد است مقدار عمق رواناب اندازه گيري شده در دوره آماربرداري به تفكيك ماه، سال
.آمده است6است در جدول) بلوك(ر تكرارهاچ
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م-6جدول  در طول دوره آماربرداري به ميليمترها نه تيمارهااعمق رواناب

 ضريب رواناب
مقدار. ئي است كه ويژگي نفوذپذيري يك سطح را در مقابل بارندگي نشان مي دهدها ضريب رواناب يكي از معيار

بر17/41عايق برابر:يها متوسط درصد اين ضريب در طول دوره داده برداري براي تيمار و براي58/10ابر، نيمه عايق
و ميزان بارندگي. است74/1تيمار طبيعي ميليمتر بوده15باالترين ضريب رواناب مشاهده شده مربوط به تيمار عايق

). جدول پايين( ميليمتر هم وجود داشته است5/54هر چند كه در طول دوره آماربرداري مقدار بارندگي روزانه 
باها تيمار) ضريب رواناب( همچنين ضريب تغييرات و طبيعي به تيمار عايق بترتيب برابر 81/1و72/1ي نيمه عايق

.است

 1391الي 1388ي فروردين الي آبان از سالهاي مختلف براي بارندگيها درصد ضريب رواناب تيمار-7ولدج
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 نتيجه گيري
وها اني توليد رواناب با توجه به نوع تيمارمهم ترين موضوع در تحقيق حاضر تحليل رابطه بين شرايط اقليمي با فراو

در.ن منطقه از ارديبهشت تا آبان ماه استهاي مهم تامين آب براي گياها ماه. از نظر توليد آب استها توزيع زماني آن
، نياز آبي گياها اين ماه و در نتيجه آب قابها با افزايش دما و در مقابل نزوالت جوي درن افزايش مي يابد ل استفاده

يي براي توليدها اين مهم ترين مسئله اي است كه باعث مي شود ما به دنبال اعمال روش. دسترس گياه كاهش مي يابد
.ي روزانه اتفاق افتاده را تامين كندها يي كه كمترين بارندگيهاي مورد نياز آبي گياه در زمانها رواناب بيش تر در ماه

. تامين كندهاي سطوح آبگير باران در اين ماهها نمي تواند نياز آبي گياه را در سامانه)دست نخورده( تيمار طبيعي
و ارديبهشت در حدود و براي ماه3ميزان فراواني هر ساله عمق رواناب حاصل از آن، در منطقه براي فروردين وعده

و مهر اميدي به تامين آب از اين تيمار وجودي رشد گياه يعني تير، مرداد، شهريورها در ساير ماه.وعده است2آبان 
و توليد رواناب بيش تري برخوردار است. ندارد ولي همه. تيمار نيمه عايق در مقايسه با تيمار طبيعي از فدرت فراواني

و شهريور توليد رواناب حادث نمي شودها ساله در ماه ، مرداد هر چند كه نسبت جمع عمق رواناب.ي خرداد، تير
كه. برابر است7نسبت به تيمار طبيعي در حدود91و88،89،90يها ليدي آن در طول سالتو اين مزيتي است

و تميزكردن سطح پالت از گيا بهها تيمار نيمه عايق بدليل پوشش نيمي از سطح كرت و افزايش ضريب رواناب نسبت ن
ق بدليل داشتن اليه پالستيكي داراي بيش ترين ضريب تيمار عاي. تيمار طبيعي براي توليد رواناب بدست آورده است

و بيش ترين فراواني توليد رواناب نسبت به دو تيمار ديگر دارد و مهر امكانها به جز ماه.رواناب ، مرداد، شهريور ي تير
چ و بيشينه داهار بار براي ماهها وقوع همه ساله كمينه يك بار و آبان ، ارديبهشت، خرداد و نسبت جمعي فروردين رد
تن(91و89،90، 1388يها عمق رواناب حاصل از آن در طول سال نسبت به تيمار)ي مورد نظرها در ماهها البته

و نسبت به تيمار طبيعي بيشينه حدود2و كمينه5نيمه عايق بيشينه حدود  باتوجه. برابر است23و كمينه33برابر
كهها به گفته ازي باال نتيجه ميشود و ضرورت ايجاد براي جمع آوري رواناب بويژه تيمار عايق داراي برتري
ي رشد گياه فاقد فراواني موردها نقطه ضعف تيمار عايق اين است كه در تمام ماه.ي روزانه بسيار كم استها بارندگي

ي پر باران مانندهاو الزمه آن اين است كه يك سيستم ذخيره اي آب براي ذخيره رواناب در ماه. نياز مي باشد
و مي توان با عمليات آبخيزداري در باالدست منطقه مورد نظراين منابع را و ارديبهشت در منطقه الزم است فروردين

يها لذا الزم است كرت.ي هيدروكليماتولوژي منطقه وجود نداردها از آنجا كه امكان اثرگذاري بر ويژگي. ايجاد كرد
ي وها از تيمار.ك بار بازسازي سبك انجام شود تا ميزان ضريب رواناب افزايش يابدتيمار عايق هر دو سال ي نيمه عايق

در حالت استفاده از تيمار عايق.ي گرم فصل رشد گياه اجتناب شودها طبيعي بدليل عدم امكان توليد رواناب براي ماه
و شهريور از مخازن آب برايهاي گرم سال مانند ماهها با ضريب رواناب باال توصيه ميشود براي ماه ي خرداد،تير، مرداد

و ارديبهشت استفاده شودها ذخيره رواناب حاصل از ماه .ي پرباران مثل فروردين
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Investigation of operation of isolated, semi-isolated  and natural surfaces in rainfall- runoff process 

of water harvesting system 
By: Mehdizadeh Youshanloe Mansor, 
 
Abstract: 
Created for rainwater catchment systems in arid and semi-arid areas is essential. The project is located in 

30 km. EasternSouth of Urmia city in West-Azarbaijan. The dimension of runoff area is 5*6 squre 
merters. Construction three treatments in four replications. The rainwater plots built with surface 
treatments of impediment, semi impediment and natural surface with 4 blocks. That’s located on 
southern hillside with slope 12 to 15 percent. The  Oromieh synoptic station selected and prepared 
frequency of daily rainfall of every month with depths of more than 0.1,5,10 mm for period of 50 
years. Conclusion is that application of impediment rainwater catchment associated with runoff 
reserve system on rainy months (April and May) and reserved water distribution system on more 
water needy months (July, August, September) is recommended. 

 
Key words: daily rainfall, rainwater harvesting, pediment, catchment, runoff coefficint   
 


